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I. Az értekezés tudományos célkitűzése, szerkezete 

 

A János-evangélium szövegvilágában megjelenő, Krisztusról adott tanúságtétel igen sajátos 

módon, többszörösen rétegezett artikulációs keretben jelenik meg. A felségcímek, ἐγώ εἰμι-

logionok, a narratív egységekben megjelenő metaforák vagy szimbólumok a jánosi 

krisztológia többszólamúságáról, multidimenzionális jellegéről tanúskodnak. A negyedik 

evangélium tanúságtételének ez a sajátos jellege – a krisztológiai tanúságtétel komplexitását 

reprezentálva – a kijelentéseket megóvja a leegyszerűsítő vagy egyoldalú állásfoglalástól. A 

szövegben számos helyen „elrejtőző”, az üdvtörténeti küldetést tévesen értelmező tömegtől – 

a narratíva világában – önmagát távol tartó Jézus alakja a befogadó számára felhívó szereppel 

bír, és a jánosi krisztológia türelmes szemlélésére ösztönöz. Az evangéliumi szerző által 

megteremtett képi keret az olvasót a krisztológiai reflexió totalitásának szemlélésére szólítja, 

és megköveteli, hogy a befogadó a logionok, metaforák vagy narratív egységek 

mozaikdarabjait „az alak szemlélésének” folyamatába illessze. 

Bár az egyes képmozaikok önálló jelentést hordoznak, és a hagyománytörténeti kiindulópontú 

kutatás meglátásai alapján meghatározott történeti értéket képviselnek, a mozaikdarabok 

egységes képpé illesztése mindig sajátos többletet eredményez, és a krisztológia ily módon 

olyan interpretációs folyamatot reprezentál, mely a képiség fogalmát (olykor szinte 

észrevétlenül) alkalmazhatónak tekinti további dogmatikai diszciplinák (szótériológiai, 

szentháromságtani, ekkléziológiai) értelmezésével kapcsolatban. 

 A negyedik evangélium krisztológiai tanítását rögzítő beszédformáira irányuló – 

különösen az elmúlt évtized során markáns axiómákat megfogalmazó – kutatás a szinoptikus 

példázatok egzegézisének módszertani kiindulópontjaitól eltérő alapelvek alkalmazását látja 

indokoltnak. E folyamat egyértelműen jelzi, hogy az igen komoly hagyományokkal 

rendelkező egzegetikai iskolák – a szinoptikus evangéliumok képi beszédformáját értelmező –  

kategóriái nem alkalmasak arra, hogy a negyedik evangélium képnyelvének összefüggéseit 

modellezzék
1
. A kutatástörténeti példák nyomán alapvető tapasztalatunk, hogy az evangélium 

szövegét átszövő képi beszédformák elemzése újra és újra a jánosi nyelv rejtélyességére, 

következetlenségeire, illetve a képek nyomán megnyíló jelentéssíkok zavarba ejtő 

gazdagságára mutat rá. Az a sokrétű kifejezésmód, amellyel az evangélium „képileg” beszél 

Krisztusról, az egzegétától és az irodalmártól is megfelelő metodológiai kiindulópontok 

megválasztását, olykor az alkalmazott szakterminológiai apparátus felülírását követeli meg. 

Az evangélium képvilága a szöveg strukturális összetevőinek, mondhatjuk csupán egyik, ám 

igen meghatározó eleme, a textus stilisztikai és teológiai rétegét hordozó egysége. A János 

által képviselt elbeszélés-szervező nyelvi formulák elemzése megkerülhetetlen kérdésként 

helyezi előtérbe a doxa kimondásának poétikai – teológiai feszültségét. 

 

                                                 
1
 Ld. Ulrich Busse: Das Johannesevangelium: Bildlichkeit, Diskurs und Ritual, Leuven, Peeters – Leuven 

University Press, 1-55; illetve Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die 

Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10., WUNT 171., Tübingen, 

Mohr Siebeck, 2004, 7-28.  
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Az evangéliumi szöveg képnyelvének komplexitása, az említett problémák szerteágazó 

jellege nyomán felmerül a kérdés, milyen módszertani kiindulópontok alkalmazásával válhat 

lehetővé, hogy a szerző által alkalmazott alakzatok, metaforák, szimbolikus formulák 

gazdagságát – a jánosi szándéknak megfelelően – elsődlegesen mint a krisztológiai, 

szótériológiai tartalom méltó artikulációs lehetőségeként szemlélhessük. 

 

Az értekezés az evangéliumi szöveg egyetlen zárt narratívájában, a keresztrefeszítés drámáját 

megjelenítő szövegegységben (Jn 19,16b – 37) rejtőző meghatározó képek elemzésére 

vállalkozik. A narratológiai – egzegetikai kiindulópontú értelmezés célja, hogy a 

keresztáldozat eseményében meghatározó szerepet játszó motívumok megközelítése olyan 

módszertani alapelvek rögzítését eredményezze, melyek a negyedik evangélium 

képteológiájának elemzése során a szerző képi világának általános leírásához megfelelő 

alapokat biztosítanak. A szövegértelmezés így a jánosi képi formák szisztematikus 

áttekintését oly módon kísérli meg, hogy az evangélium kereszt-teológiájának motívumaiból 

kiindulva utal a teljes szövegben érzékelhető tudatos képalkotási eljárásokra. 

Az értekezés alaptétele, hogy a János-evangélium szövegében megjelenített kereszt-esemény 

képi világa a teljes szövegre érvényes képalkotási tevékenység eredményeként szemlélhető. 

 A keresztrefeszítés drámáját összefoglaló szövegegység (Jn 19,16b – 37) az 

evangéliumban tükröződő krisztológia többszólamúságát, ám a képek egyetlen pontra 

irányuló jellegét emeli ki. 

A bibliai szövegekben kirajzolódó üdvtörténeti eseménysorban külön mozzanatokként jelenik 

meg a bűnre kimondott ítélet, a már Jeremiás tanításában körvonalazódó kegyelmi tett és az 

eszkatologikus távlat perspektívája. A kereszt eseményéhez kapcsolódó jánosi metaforákban a 

bibliai üdvtörténeti tapasztalatok elbeszélései egyetlen pontra irányuló „befejezést nyernek”. 

Az ítélet módozatait leíró ó- és újszövetségi szövegrészek teológiai olvasata „a koherencia 

keresésévé” válik, „az olvasás […] az össze nem illő összeillesztésének drámája lesz.” A 

teológiai gondolkodás – a (szöveg)világot egységgé formáló elvárásait érvényre juttatva – 

határozhatja meg (Ingarden és Ricœur szóhasználatát némileg módosítva) a narratív és 

dramatikus képsorok „egymásutániságának intencionális korrelátumát”.
2
 

A János-evangéliumban felmutatott kereszt teológiai és narratológiai szempontból is retorikai 

centrum, az üdvtörténeti cselekvések végpontja, eszkatológiai ikonja. 

 Az értekezés – módszertani kiindulópontjából fakadóan – a kereszt drámáját felmutató 

narratíva megközelítéseként egyfajta teológiai megismerési folyamatként is szemlélhető. A 

19. fejezetben megjelenő krisztológiai címek, szimbolikus és metaforikus képstruktúrák 

illetve narratív képi formák értelmezése az elbeszélő teológiai tanításának megértésére 

irányul. A jánosi szöveg elemzése nyomán alapvető tapasztalatunkká válhat, hogy az 

evangéliumi beszédmód figurális illetve ikonikus teológiát reprezentál. A teológiai fogalmak 

rendszere a szöveg képi síkja mögött húzódik, és az implicit olvasó szemtanúként tekinthet az 

isteni és a világi történetek színpadára (Jn 21,24). 

 A János-evangélium önálló irodalmi egységként olvasható, értelmezhető, ám a szöveg 

egyéb – kánoni rangú – írásokkal, valamint jellegzetes módon az Ószövetség könyveivel 

                                                 
2
 Vö. Paul Ricœur: „A szöveg világa és az olvasó világa”, ford.: Martonyi Éva, in: Thomka Beáta szerk.: 

Narratívák 2., Történet és fikció, Budapest, Kijárat, 1998, 26, 24. 
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folytat párbeszédet. Az evangéliumi szöveg formálódása (jelen esetben is) csak más 

szövegekkel való találkozás eredményeként képzelhető el. A jánosi korpusz és a szinoptikus 

hagyomány összefonódását a különböző szövegrészek között kimutatható rendszerszerű, 

funkcionális, illetve referenciális kapcsolatokban is kimutathatjuk. E textuális összefüggések 

az evangélium egységein belül – így a 19. fejezetben – is felismerhetők, az intertextualitás 

jelenségét ugyanakkor önálló művek (Zsoltárok könyve, a deuteronomisztikus hagyomány, 

Izajás illetve Zakariás könyve) között létesülő kapcsolatok leírására is kiterjeszthetjük. 

Az intertextuális utalások erőteljes hatást gyakorolnak a szövegértelmezés szempontjaira. A 

keresztrefeszítés eseményét leíró egység interpretácója nem csupán az adott szöveg narratív 

illetve argumentatív rétegeinek vizsgálatát feltételezi, hanem – különösen a János-evangélium 

esetében – megköveteli az adott textuson belül megfigyelhető valamint az egyéb szövegekre 

reflektáló összefüggések felismerését.
3
 

 Az értekezés a jánosi szöveget alapvetően implicit teológiai tanításként szemléli, mely 

krisztológiai, szótériológiai, ekkléziológiai fogalmait, meglátásait nem közvetlen módon 

artikulálja, nem diszkurzív eljárás során fejti ki, hanem egyfajta képalkotási, reinterpretációs 

folyamat részévé teszi. A képekben, narratív mozzanatokban rejtőző reflexiók, poétikailag 

értelmezett tételek sajátos jánosi narratív kommunikációt, dialogikus teológiát reprezentálnak. 

Az evangéliumi szerző által megjelenített narratíva felhívó szereppel bír, és a történettel 

párhuzamosan jelentkező, elméletileg értelmezendő – olykor implicit kommentárral 

kiegészített – teológiai axiómák felismerésére  szólít. 

Az evangélium szövegét elemző mértékadó kommentárok a kereszt eseményét a dicsőség 

kinyilatkoztatásaként, „a messiási tett” epifániájaként szemlélik.
4
 

 Miért indokolt az epifánia szó használata? Milyen poétikai eszköztárral válhat 

ábrázolhatóvá ez az alapvetően hitvallási formula? Az epifánia, az ikon
 
üzenete (statikussága, 

szándékolt időtlensége ellenére) hogyan mozdítható el a narrációban rejlő dinamizmus 

irányába? 

Az evangéliumi szövegegységben jelentős súlyt képviselnek bizonyos reflexiós utalások. A 

narráció kibomlását, logikáját gyakran mintha egyenesen e szövegbetétek határoznák meg. Az 

elbeszélés a cselekmény sajátos belső mozgását szorosan a metaforikus krisztológia retorikai 

alakzataihoz köti. A szöveg világában az alakok, történések, mozgások leírásakor a narráció 

töredezettsége vonatkozásba kerül a beágyazott egységekkel. Sajátos kétirányú mozgás 

indulhat el az eseményszerűséget rögzítő részek és a jánosi – értelmezésünk szerint a teljes 

evangéliumi szöveg összefüggéseit meghatározó – képi világ között.  

                                                 
3
 Ld. Jean Zumstein: „Ein gewachsenes Evangelium: Der Relecture-Prozess bei Johannes”, in Thomas Söding 

szerk: Johannesevangelium: Mitte oder Rand des Kanons?, QD 203., Freiburg a. Br., Herder, 2003, 9. 
4
 Ld. C. Kingsley Barrett: The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, London – Philadelphia, SPCK – Westminster, 1978; Josef Blank: Das Evangelium nach Johannes, 

GS 4, 1-2, Düsseldorf, Patmos, 1977; Raymond E. Brown: The Gospel According to John 1-2. A New 

Translation with Introduction and Commentary, AB 29 – 29A, Garden City, Doubleday, 1966 -1970; Uő: The 

Community of the Beloved Discipline: The Life, Loves, and Hates of an Individual Church in New Testament 

Times, New York, Paulist, 1979; Ernst Haenchen: Das Johannesevangelium. Ein Kommentar, Tübingen, Mohr 

Siebeck, 1980; Barnabas Lindars: The Gospel of John, Grand Rapids – London, Eerdmans – Marshall, Morgan 

and Scott, 1972; J. Louis Martyn: History and Theology in the Fourth Gospel, Louisville, Westminster John 

Knox, 1979; Benedikt Schwank: János, Scriptura 4., Szeged, Agapé, 2001, 411-622. 
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A kereszt drámáját megjelenítő szövegrész középpontjában az ószövetségi próféciák fényében 

értelmezhető kontextuális metaforák, absztrakt képstruktúrák illetve metaforikus hálók állnak. 

Ez a jellegzetesség alapvető hatást gyakorol az események nyelvi imitációjára illetve 

rekonstrukciójára. A jánosi emlékező elbeszélés, a tanúságtétel narratívája – az elbeszélő 

akaratának és a választott képi megjelenítési módnak a hatása alá kerülve – a teológiai 

intenció szolgálatában áll. A jánosi elbeszélésben a vallásos mondanivaló kifejezésére 

használt nyelv alkalmazásának – ahogy az nyilvánvalóan az ószövetségi hagyományban is 

egyértelművé vált – elvi hatásai voltak a vallási tapasztalatok, elképzelések teológiai 

összegzésére és megjelenítésére. Az elbeszélésben tükröződő nyelv a teológiai gondolkodásra 

már a kezdetektől hatást gyakorolt, és a narrativitás az üdvtörténeti kinyilatkoztatás 

karakterisztikus elemévé vált.
5
  

Ez a jellegzetesség a negyedik evangélium szövegében mindenekelőtt a verbális kijelentések 

és a dicsőség kimondására irányuló artikuláció sajátos viszonyában jelenik meg. Az 

ószövetségi hagyományból eredő beszédmódra elsődlegesen nem a névszóhasználat (nevek, 

címek, elnevezések, illetve melléknevek és igenevek használata) jellemző, hanem sokkal 

inkább az igék alkalmazása. A jánosi elbeszélés megformálása során a verbálisan 

megfogalmazott cselekvésmozzanatok és a krisztusi alak szemlélésére alkalmat biztosító 

képiség között létrejövő értelmi vonatkoztatások szavatolják a megtapasztalt és hitelesnek 

elismert egységek egészként történő megörökítését. 

 

Az értekezés második meghatározó tétele szerint az evangéliumi elbeszélés (Jn 19,16b – 37) 

képi világa a Hans Urs von Balthasar által képviselt kereszt-teológia alapjaként szemlélhető. 

 Hans Urs von Balthasar új teológiai beszédmódja – elsősorban a Theodramatik 

lenyűgöző építményének részeként – egyedülálló „drámai keretben” bontakozik ki előttünk. 

Az isteni dráma az üdvösség történetének dinamikus alapját, a roppant tragédiák, a szenvedés, 

az áldozathozatal és mindenek fölött a kenózis titkának mélységét hangsúlyozza. Balthasar e 

titok megközelítése során az európai színházi hagyomány dramatikus beszédmódjában olyan 

artikulációt lát, mely a teológiai nyelv sajátos szemantikai rétegeit lehetséges értelmezési 

dimenziók felé tágítja ki. Az ember „animal rationale mortale” képen túlmutató drámai 

létezésének alapvonalai olyan jelentésmezőket, retorikai alakzatokat jelöltek ki a dráma 

keretében, melyeknek többszólamúságát, a belőlük fakadó, megújulásra képes jelentések 

gazdagságát a teológiai nyelv is gyümölcsözően hasznosíthatja. A svájci teológus a 

tragédiában a létet igazán felmérő jelet lát, mely „közvetlenül beépül és beleolvad Krisztus 

drámájába”
6
, s amely a nyelvi artikuláció terén is a lehetséges árnyaltabb (önmagát megújító) 

kifejezések felé mutathat. 

A teológus Isten önközlésének különböző, ugyanakkor egymást kiegészítő lépcsőit egységes 

freskóvá próbálja rendezni az Istenről szóló új – esztétikai, irodalmi-dramatikus illetve 

logikai-filozófiai – beszédmód alkalmazásával. Balthasar – a nyelvi kifejezésmódra is 

vonatkozó – szintézisteremtő igénye fellazítja a teológiai, filozófiai és irodalmi nyelv közötti 

                                                 
5
 Ld. Klaus Seybold: „Zielformen des Erzählens im Alten Testament. Lehrziele. Zur narrativen Teologie”, in Uő: 

Poetik der erzählenden Literatur im Alten Testament, Stuttgart, Kohlhammer, 2006, 289-290. 
6
 Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, Teológiai esztétika III/I. 1. A metafizika terében, ford.: Görföl 

Tibor, Budapest, Sík Sándor Kiadó, 2007, 95; ld. továbbá Uő: Theodramatik I., Einsiedeln, Johannes, 1973, 125-

131. 
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határokat. Balthasar nyelve nem tesz engedményeket, mikor szükségesnek érzi a skolasztikus 

hagyomány terminológiáját alkalmazni, ugyanakkor teret biztosít az irodalmi, metaforikus 

beszédmódnak, amennyiben az gazdagabb jelentéskörű szó kimondását teszi lehetővé. A 

Hans Urs von Balthasar trilógiájának első egységét alkotó teológiai esztétika (Herrlichkeit, 

Eine theologische Ästhetik) címválasztása metaforikusan jelzi a szerző kiindulópontját, mely 

alapján a teológiai szóhasználat fogalmai között meghatározó szerepet játszanak a dicsőséget 

körülíró formulák (a héber kabód fogalmától a görög fénymisztika szóhasználatán át az új 

doxológiai kifejezésekig). 

 

[A] dicsőség az egész Írást átható, alapvető mozzanat. Maga Isten eleve dicsőséges, dicsőség hatja át 

megjelenését, dicsőség szavát és törvényét, dicsőség az üdvösségről szóló üzenetét és kegyelmi cselekvését. […] 

A Bibliában tanúsított dicsőség egyetemessége pedig szükségképpen összeér a másik, a teremtés nyomán a 

világban megjelenő egyetemességgel, […] Ha a keresztény igehirdetés és teológia […] valóban minden létezőre 

kiterjeszti totalitásigényét, akkor üzenetének egyszerre kell felhangzania a történelem teréből […] és a 

metafizika teréből. 

 

[…] A metafizikát legeredendőbb és legtágabb kiterjedésében kell vennünk, […] úgy, ahogy a görögöknél 

megjelent: nem szakadhat el „a világ kezdeteiről szóló szent híradástól” (a mítosztól), s az aléthesz 

(„kinyilvánult”, „igaz”), az agathon („jó”) és a kalon („ép”, „egészséges”, „szép”) dimenzióinak tágasságába kell 

kinyúlnia.
7
 

 

 

Az értekezés meghatározó kérdésfelvetéseit a következőképpen foglalhatjuk össze: 

  

 Az első nagyobb egység (1 – 2. fejezet) a János-evangélium kialakulásának 

problémakörét, a szerzőség és a kanonizációs folyamat kérdéseit vizsgálja, és részletes 

összefoglalást nyújt az evangélium képi világának felfedezésére irányuló kísérletekről 

(Módszertani alapelvek, kutatási szempontok a 20. században; A nyelvi fordulat hatása a 

János-evangélium egzegézisére; Az evangélium figurális nyelvének újrafelfedezése; Az 

evangélium képi világára irányuló kutatás új szakasza). 

 A 3. fejezet a szenvedéstörténetet összefoglaló szövegrész (Jn 19, 16b – 37) 

irodalomelméleti kiindulópontjait mutatja be (A szövegegység strukturális összefüggései; 

Narratológiai – hermeneutikai orientáció; A παροιμία mint beszédmód; Intertextuális 

összefüggések), és a jánosi artikuláció formuláit az üdvösségközvetítés alakzataival veti össze 

(A királyi Messiás; Az Ebed Jahve – dalok; Az Emberfia-hagyomány). 

 Irodalomelméleti szempontból az értekezés legfontosabb részét a 4 – 5. fejezet alkotja, 

mely a perikópa képi világának összegzése nyomán (Krisztológiai tartalmak metaforikus 

keretben; A szimbólum szerepe a keresztrefeszítés jánosi artikulációjában; Narratív 

krisztológia) nyújt átfogó áttekintést a teljes szövegre érvényes képteológiai formákról (A 

metafora, A tituláris képiség, a klaszter; Figurális beszédalakzatok, képvariációk, képhálók az 

evangéliumi szövegben).  

 A dolgozat befejező egysége (6. fejezet) az evangéliumi elbeszélés (Jn 19,16b – 37) 

képi világát a Hans Urs von Balthasar által képviselt kereszt-teológia alapjaként szemléli, és a 

                                                 
7
 Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, Teológiai esztétika III/I. 1. A metafizika terében, (6. jegyzet), 

11-12. 
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jánosi szöveg Krisztus-freskóit a svájci teológus által képviselt ikonikus – dramatikus 

teológiai szemlélődés pozíciójában helyezi („Mysterium Paschale” – Hans Urs von Balthasar 

kereszt-teológiája; A szentháromságos kenózis misztériuma; Krisztus keresztje mint ítélet; A 

kereszt drámájának megalapozása a bibliai szövegegységek ítélet-fogalma alapján). 

 

 

 

II. Összegzés, a kutatás eredményei 

 

Az evangéliumi szövegrész középpontjában a metafora- és szimbólumhasználat nyomán 

valamint a narratív képiség eszközével reprezentált messiási tett, a keresztáldozat eseménye 

áll. Ez a retorikai centrum a jánosi képi világ középpontja, mely krisztológiai (emellett 

szótériológiai, ekkléziológiai és eszkatológiai) ikonná rendezi a Jézus alakja köré szerveződő 

jeleket. A szöveg – ilyen olvasat mentén – alkalmassá válhat arra, hogy az üdvtörténeti 

létértelmezés narrációban kimondott, ám ikonként szemlélhető jele legyen. 

 A klasszikus egzegézis módszertani alapjait felhasználó értekezés a kereszt drámáját 

megörökítő jánosi narratíva nyomán az evangéliumi szerző képi világának megközelítésén túl 

olyan szövegrészekre próbál figyelmet fordítani, melyekben a poétikai (reflexív, strukturális) 

összetevők indokolttá tesznek olvasáshermeneutikai, narratológiai kérdésfelvetéseket. 

 

A dolgozat legfőbb célkitűzése, hogy – egyenlőre természetesen igencsak töredékes formában 

– a jánosi tanúságtétel szövegében a képteológiai formák típusait összegezze. 

 Az értekezés első nagyobb egysége a János-evangélium szövegvilágában megjelenő 

tanúságtétel igen sajátos formáját, a szerző – többszörösen rétegezett artikulációs keretben 

megjelenített – képteológiáját közelíti meg. 

A szövegvizsgálat azt bizonyítja, hogy az evangélium metaforái, szimbolikus jelsorai illetve 

narratív keretbe ágyazott teológiai formulái a szerző krisztológiai, szótériológiai tanításához, 

az üdvtörténeti üzenet tolmácsolásához méltó beszédmódként szemlélhetők. 

Az evangélium képi világának megközelítése – módszertani szempontból úgy véljük, 

indokolható módon – a metafora, a szimbólum illetve a narratív képiség fogalmának 

értelmezéséhez vezet. 

A dolgozat ugyanakkor rámutat az újszövetségi narratívák szövegvilágának befogadása 

szempontjából igen izgalmas lehetőségeket feltáró fogalmak alkalmazásának kérdéseire. A 

szövegelemzés során alapvető kérdésként merül fel az irodalomelmélet fogalmi kategóriáinak 

használata, a kérdéskör mértékadó szakirodalmi munkáiban ugyanis a metafora, a szimbólum 

illetve a képiség fogalmának meghatározása meglehetősen általános keretek és igen széles 

jelentéstartományok között jelenik meg. 

 A 19. fejezetben megjelenő (emellett a teljes evangéliumi szöveget átszövő) 

krisztológiai képstruktúrák illetve narratív képi formák vizsgálata természetesen nem léphet 

fel azzal az igénnyel, hogy egyfajta szisztematikus teológiai reflexió alapját képezze, a kereszt 

drámáját felmutató narratíva megközelítése azonban óhatatlanul a szerző teológiai tanításának 

felfejtésére irányuló kísérletet reprezentál. 
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Amennyiben a János által alkalmazott képiség értelmezése megfelelő módszertani elvek, 

irodalomelméleti szempontok nyomán valósul meg, az evangéliumi szöveg krisztológiai 

reflexiói igazi gazdagságukat felmutatva jelenhetnek meg a befogadó előtt. Az evangélium 

képi világában rejlő teológiai tartalmak – meggyőződésünk szerint a szerző szándékából 

adódóan – talán éppen azért jelenhetnek meg ilyen változatosságot reprezentáló formában, 

mivel az önálló jelentések a képhálók komplexitásában új minőségű tartalmak hordozóivá 

válhatnak.
8
 

 Hans Urs von Balthasar esztétikai kiindulópontú szemlélődése, teológiai gondolkodása 

a János-evangélium szövegében rejtőző Krisztus-ikon felismerésére irányul, melynek során a 

képiség teodramatikai és nem pusztán esztétikai tartalmak hordozójaként mutatkozhat meg. E 

kiindulópont alapján – a ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο tényéből fakadóan – az alak szemlélése a 

teodráma kenotikus mélysége, krisztológiai – szótériológiai titka felé irányuló kísérletként 

értelmezhető. 

A János által képviselt beszédmód vizsgálata a παροιμία fogalmához köthető hermeneutikai 

kiindulópontra, a képekben kifejezett üdvtörténeti valóság befogadói orientációjára hívja fel 

figyelmünket. A krisztusi alak szemlélése a szövegben rejtőző szerző számára a szótériológiai 

események és a húsvét utáni tapasztalatok „egyidejűségét” jelenti,
9
 és ez a sajátos ikonikus 

teológiai szemlélet érezhető Balthasar gondolatvilágában. Jézus nagy búcsúbeszédének 

befejezéseként παροιμία-ként jellemzi mindazt, amit tanítványainak elmondott (Ταῦτα ἐν 

παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν·; Jn 16,25). A παροιμία kifejezés – az evangéliumi üzenet 

szempontjából igen lényeges figurális beszéd, beszédmód jelentésén túl – a Jézus alakjában 

megnyilvánuló teljes üdvtörténeti tevékenység képi megjelenítésének lehetőségére is utal. 

 

Az evangéliumi szerző által elénk tárt szövegvilág irodalomelméleti – egzegetikai 

kiindulópontú értelmezése ugyanakkor a jánosi képteológia igen összetett jelentésvilágában a 

krisztológiai axiómák „szövegbeli kimondásának kérdéskörét”
10

 igyekezett a balthasari 

gondolatrendszer elemeként szemlélni. 

A keresztáldozat eseményének jánosi képi világát – a svájci teológus szép kifejezésére utalva 

– a tanúságtétel „köntöseként”, gazdag teológiai tanítás alapjaként szemlélhetjük, melynek 

legfontosabb pontjait a következőképpen tudjuk összegezni: 

                                                 
8
 Ld. Hans Urs von Balthasar: „Exegese und Dogmatik”, Communio IKaZ 5. (1976), 385-392; William T. 

Dickens: „Balthasar’s Biblical Hermeneutics”, in: Edward T. Oakes – David Moss szerk.: The Cambridge 

Companion to Hans Urs von Balthasar, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 175-186; illetve Ruben 

Zimmermann: Imagery in John: Opening up Paths into the Tangled Thicket of John’s Figurative World. In: Jörg 

Frey – Jan Gabriël Van der Watt – Ruben Zimmermann eds.: Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, 

Themes, and Theology of Johannine Figurative Language. WUNT 200. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, 1-43.   
9
 MP, 115-116. 

10
 Ld. Paul N. Anderson: „From One Dialogue to Another: Johannine Polyvalence from Origins to Receptions”, 

in Tom Thatcher – Stephen D. Moore szerk.: Anatomies of Narrative Criticism: The Past, Present, and Futures 

of the Fourth Gospel as Literature, SBL 55., Resources for Biblical Study, Atlanta, Society of Biblical Literature 

Press, 2008, 515-527; Larry W. Hurtado: Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Grand 

Rapids, W. Eerdmans, 2005, 381-396; Hans Weder: „Deus incarnatus: On the Hermeneutics of Christology in 

the Johannine Writings”, in R. Alan Culpepper – C. Clifton Black szerk.: Exploring the Gospel of John. In 

Honor of D. Moody Smith, Louisville, Westminster John Knox, 1996, 327-345; Hans-Ulrich Weidemann: Der 

Tod Jesu im Johannesevangelium. Die erste Abschiedsrede als Schlüssertext für den Passions- und Osterbericht, 

BZNW 122, Berlin – New York, W. de Gruyter, 2004, 14-18. 
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Az evangéliumi szerző a rövid narratív egységek keretében ábrázolt képekben a legfontosabb 

krisztológiai, szótériológiai titulusok keresztmetszetét nyújtja, és a keresztáldozat drámáját a 

másik életéért, „sokakért” hozott „legnagyobb szeretetnek” a kinyilvánításaként ábrázolja 

(„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.”; Jn 15,13) 

 

A kereszthordozás, a sorsvetés és a kereszthalál eseménye a küldetés, a szolgai alázat, az 

önmagát teljesen felajánló Fiú alakját, a kiüresítés – szótériológiai, szentháromságtani, 

eszkatológiai tartalmakat felmutató – képét jeleníti meg. 

 „Maga vitte keresztjét,”; 

 βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν; (Jn 19,17); 

 „[…] fogták ruhadarabjait, és négy részre osztották,” 

 ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, (Jn 19,23); 

  „»Szomjazom!« […] »Beteljesedett!« Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét.” 

 ·διψῶ. […] · τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδοκεν τὸ πνεῦμα. (Jn 19,28 – 

30) 

 

A keresztrefeszítés drámai eseménye és a kereszt feliratával kapcsolatos párbeszéd a felemelt 

király képét állítja elénk. 

 „Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen.” 

 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καί ἐντεῦθεν, μέσον δὲ 

τὸν ’Ιησοῦν. (Jn 19,18) 

 „Ez volt a felirat: »A názáreti Jézus, a zsidók királya!«” 

 ἦν δὲ γεγραμμένον· ’Iησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων. (Jn 19,19 – 22; 

[19]) 

 

A sorsvetést megörökítő szövegrész utalásai alapján a köntös a főpapi méltóság krisztológiai 

titulusaként jelenik meg. 

 „[…] majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve.” 

 […] καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. (Jn 19,23 

– 24; [23]) 

 

Jézus Máriához és a szeretett tanítványhoz intézett szavai ekkleziológiai és – az önmagát a 

Fiútól megvonó Atya képére utaló analógia alapján
11

 – kenotikus – szentháromságtani jelként 

értelmezhetők. 

 „[…] ott áll anyja és szeretett tanítványa, […] »Asszony, nézd a fiad!« […] »Nézd, az 

anyád!«”  

 τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, […] γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. […] ἴδε 

ἡ μήτηρ σου. (Jn 19,25 – 27) 

 

                                                 
11

 Balthasar értelmezésében az átadás gesztusa rejtett teológiai tartalommal bír. „A Fiú úgy hozza létre a kereszt 

közösségét anyjával, hogy megvonja magát tőle, csakúgy, amint az Atya megvonja magát a Fiútól.” MP, 113; 

Vö. „homo purus pro Deo vero”, Bernát Serm. dom.infra oct. asc. (PL 183, 438A) 
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Végül a lábszárcsontok megtörését és Jézus oldalának megnyitását megjelenítő narratívák – 

János „meditációs ikonjaként” – a bárány, a felmagasztalt „átszúrt” szolga és az ítéletet 

kinyilatkoztató Emberfia (ismét összetett teológiai dimenziókat megnyitó) alakját jelenítik 

meg. 

 „[…] nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. 

Nyomban vér és víz folyt belőle. […] »Csontját ne törjétek.« […] »Föltekintenek arra, akit 

keresztülszúrtak.«”  

 οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν 

ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. […] ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. […] ὄψονται 

εἰς ὄν ἐξεκέντησαν. (Jn 19,31 – 37; [33-37]) 

 

Balthasar teológiai reflexiói alapján az evangéliumban megjelenített üdvösségdráma a Fiú 

szabad elhatározásából fakadó drámai tettét, az Atyától kapott küldetés teljesítését, az 

emberért felajánlott áldozat és a szeretet legmélyebb kifejezését állítja középpontba. 

 A Fiú halála a „kígyóként való felemeltetés” eseménye, melyben minden méreg 

összegyűlik és elpusztul. (Jn 3,14) Jézus személyében, a sokakért bemutatott áldozatban (Jn 

11,50) a legteljesebb módon nyilvánul meg az ítélet, szeretetet jelentő léte „könyörtelen 

szétválasztódást, krisziszt eredményez”. A kereszt és a kenózis misztériuma Hans Urs von 

Balthasar számára nem csupán Krisztus megváltó tevékenységének kifejtésére ad alkalmat, 

hanem két további – természetesen ezzel összefüggő – titok szemlélésére ad alkalmat. A 

teológus szerint Jézus a teljes elhagyatottság állapotában, a szolgai alak legszélsőségesebb 

formájában nyilvánítja ki szeretetének végső nagyságát, amely – a jánosi szemléletmód 

erőteljes jelsorai nyomán – a Fiú (és az Atya) dicsőségének kinyilatkoztatása. A kereszt 

drámája emellett Isten lényegének, a szentháromságos titok legsajátosabb 

kinyilatkoztatásának mélységét is felmutatja.
12

 

 

Ki másnak lenne „hatalma odaadni életét és hatalma visszavenni azt”? (Jn 10,18). Kinek lenne hatalma […] „így 

összegyűjteni és egyesíteni Isten szétszórt gyermekeit”? (Jn 11,52). […] Létezik-e bármiféle átmenet a régi 

áldozatok hiábavalósága és Krisztus abszolút egyedülálló és megismételhetetlen áldozatának abszolút ereje 

között? (Zsid 7-9). Összetarthatnak-e más pontba az ószövetségi (és, ha úgy tetszik pogány) áldozatok és 

liturgiák, vallási törvények és intézmények, jövendölések és jelképek, szakrális és profán tisztségek, 

irányulhatnak-e máshová ezek az egymástól elütő, összeegyeztethetetlen tényezők, mint a Golgotára, ahol 

valamennyi beteljesedik, túlhaladottként megszűnik, s ahol az váltja fel őket, amit Isten tesz? Isten mint ember és 

csak mint ember, […] az abszolút egyetlen Isten ebben az abszolút egyetlen emberben.
13

 

 

A Balthasar által képviselt teológiai (teodramatikus) szemléletmód és a János-evangélium 

szövegében kibontakozó képteológia összefüggéseinek megközelítése az első magyar nyelvű 

kísérlet a textus irodalomelméleti, narratológiai illetve teológiai vizsgálata terén. 

                                                 
12

 Vö. Rudolf Schnackenburg: Das Johannesevangelium. 2. Kommentar zu Kap. 5-12., HThK NT, Freiburg – 

Basel – Wien, Herder, 1971, 387. 
13

 MP, 126. 
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V. Hivatalos bírálatok – Prof. Dr. Takács Gyula opponensi véleménye 

 

 

Dr. Takács Gyula bírálata Horváth Imre „Arra emelik majd tekintetüket, akit 

átszúrtak”, A János-evangélium képteológiája, mint a balthasari krisztológia alapja – 

Irodalomelméleti – egzegetikai megfontolások címmel készített doktori (PhD) 

értekezéséről 

 

 

A disszertáció egyetlen, ugyanakkor igen komplex szövegegység nyomán jut el újszerű, az 

irodalomtudomány és a teológiai reflexió terén is fontos megállapításokhoz. Az értekezés a 

metafora, a szimbólum, illetve a narratív képiség fogalmának részletes elemzésén át nyújt 

átfogó áttekintést a János-evangélium figurális nyelvéről és teológiai reflexióiról. 

 

A disszertáció a következő kiindulópontokat járja körül:  

 A keresztáldozat jánosi elbeszélésének (Jn 19,16b-37) irodalomelméleti 

kiindulópontjai;  

 A szövegegység strukturális összefüggései; 

 Narratológiai, hermeneutikai kérdésfelvetések;  

 A paroimia, mint beszédmód a János-evangélium szövegében; 

 A szövegrész intertextuális összefüggései; 

 A perikópa figurális nyelvének vizsgálata; 

 Narratív krisztológia; 

  

valamint a jánosi képteológia alapformái, mint a balthasari krisztológia alapja.  

 

A szerző a szakterület irodalmának alapos ismeretéről tesz tanúságot munkájában. Az 

irodalom adatait aktív módon képes felhasználni, azokat pontosan idézni és saját kritikai 

megjegyzéseivel kísérni. A munka mind stílusában, mind gondolati rendszerében egységes. A 

szakterminológiát kiterjedt módon, tudományos igényességgel használja. A megfogalmazás 

stílusa az olvasótól fokozott figyelmet kíván, részint a szaknyelv erőteljes alkalmazása, részint 

a mondatok összetettsége miatt. 

 

A Bevezetés (5-12. o.) pontosan kijelöli a munkában követendő irányt és módszert, valamint 

sejteti az elérendő célt.  

 Az 1. fejezet (13-16. o.) meglehetősen rövid, és rövidsége folytán nem minden 

részletre kiterjedő összefoglalást ad a Szent János-evangélium introdukciós kérdéseiről.  

 A 2. fejezet (17-27. o.) a képes beszédmód, azok értelmezése, és az elveknek a János-

evangélium egzegézisére történő alkalmazása tematikával foglalkozik. Főként a János-

evangélium ilyen jellegű kutatásával, a képiség irodalomelméleti megközelítésével 

kapcsolatban alapos tájékozottságot mutat fel.  

 A 3. fejezet (28-59. o.) a dolgozat tematikai kifejtésének egyik súlypontja, a 

vizsgálandó szöveg (Jn 19,16b-37), a „kereszt drámájának” elemzése a kijelölt módszer 
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szerint. A szerző koncentrált módon követi a kijelölt irányt. Rendkívül tömören, néhol tán az 

olvasó figyelmét a szokottnál is erőteljesebben igénybe vevő módon foglalja össze 

mondanivalóját, illetve vezeti a gondolatot. A jelölt sajátosan alkalmazza a szenvedés 

’történetének’ minősítésére a paroimia fogalmát. A fogalmat közvetlenül a János-evangélium 

szövegéből emeli ki, és részletesen szemlélteti az ókori források példáival, valamint keresi a 

János-evangélium szövegére való széleskörű alkalmazás lehetőségeit. 

A dolgozat 44. oldalán megfogalmazott „húsvét előtti és utáni pozíció” ugyan a biblikus 

irodalomban már-már sztereotippé vált, de – véleményem szerint – épp az irodalomelméleti és 

a hermeneutikai megfontolások által túlhaladott szemlélet. A történelemkritikai jellegű 

gondolkodás- és megfogalmazásmód helyére a realitással való közvetlen kapcsolat lehetősége 

kerülhet a lingvisztikai megfontolások révén.  

 A János-evangéliumhoz kapcsolódó ószövetségi referenciák áttekintése, a Jézust, mint 

’üdvösségközvetítőt’ előre jelző szövegek felsorolása vázlatosan, de bőséges irodalomra való 

hivatkozással történik.  

 A fejezet 4. pontjában (60. oldaltól) a perikópa képi világának kibontására történik 

kísérlet. A felsorolt példák és alkalmazások gazdag tárháza minden bizonnyal még tovább 

bővíthető. A felsorolást még tanulságosabbá lehetne tenni a szisztematikus egység 

érzékeltetésével, hisz épp a nyelviség előtérbe helyezése ad kiváló lehetőséget az eszmei 

egység közlésére.  

 Az 5. fejezet (82-104. o.) a jánosi szenvedéstörténet irodalmi technikáinak vizsgálatát 

kiterjeszti az evangélium egészére. Ezzel nagyon helyesen alkalmazza a mű esztétikai 

egységességének elvét. A fejezet az eddigiekhez hasonlóan kiterjedt irodalomra támaszkodik, 

viszont a sok részlet elemzéséhez itt is szívesen látnánk összegző konklúziókat. 

Megjegyzendő, hogy ebben a fejezetben is felbukkan a már említett séma: „a Jézus által 

elmondott (…) húsvét utáni hittapasztalatok” (89. o.), amelyet célszerű volna kritikai 

megítéléssel kísérni.  

 A 104. oldalon a szerző összefoglalja munkálkodása célját, és kereteit. A 

megfogalmazás lényeges és korrekt.  

 A dolgozat 6. fejezete (105-129. o.) sajátos és nagyon tanulságos kísérletet tesz annak 

az alapelvnek a felhasználásával, hogy a szöveg jelentéséhez nem csupán a sensus auctoris 

mellett álló sensus textus tartozik, hanem ehhez járul a sensus lectoris is. A szöveg új életre 

kel a hatásának területén, az olvasó megértésében, és új jelentésekkel is gazdagodik. Hans Urs 

von Balthasar kereszt-teológiájának vizsgálata a szerző alapos ismeretéről tanúskodik. Külön 

értékelendő, hogy beilleszti Balthasar gondolatvilágát a patrisztikus irodalom összefüggésébe 

is, és kapcsolatba hozza a skolasztikus teológia fogalmaival is. A bibliai gondolatvilág 

vázolása részletesen foglalkozik az Ószövetség könyveiben fellelhető kapcsolatokkal, és kitér 

az Újszövetség szerzőinek egyes adataira is. Várnánk a balthasari teológia és a jánosi 

szövegvilág kapcsolatának részletesebb kidolgozását. A befejezésben (130-133. o.) 

ugyanakkor történik is rövid, összefoglaló jellegű kísérlet erre.  

 A dolgozatot figyelemreméltó bibliográfia egészíti ki, amely újabb bizonyítékát 

nyújtja a szerző széleskörű tájékozottságának, amelyet a munka kidolgozása során is 

tapasztaltunk. 
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Összegzésként: Az értekezés újszerű, de fontos témát tárgyal, és a jelölt alapos 

felkészültségéről tesz tanúságot mind a források, mind a szakirodalom területén. Jó 

kiindulópontot képezhet a téma kidolgozásának további elmélyítése számára. 

Célszerű volna ugyanakkor az alkalmazott és bemutatott szövegvizsgálati módszer kritikai 

kiértékelése, és annak jelzése, hogy a szöveget megismerendő és megértendő sokféle módszer 

együttes alkalmazása szükséges.  

 Horváth Imre mind az irodalomtudomány, mind az egzegetikai módszer alkalmazása 

terén alapos, kiemelkedő tárgyi tudásról tanúskodó dolgozatot nyújtott be. Az értekezés 

szerkezetében egységes, az induktív módszer alkalmazásával feltárt összefüggések különösen 

a magyar nyelvű szakirodalmat figyelembe véve újszerűek. 

A jelölt értekezésében saját irodalomértői pozíciójára folyamatosan reflektáló, más 

interpretációs lehetőségeket el nem utasító, de vitára kész értelmezői magatartást alakít ki, 

mely az értekezés elméleti igénye mellett számomra meggyőzően bizonyította, hogy a szerző 

felkészült a tudományos életben való további önálló tevékenységre. 

Látva a szerző irodalmi folyamatokra érzékeny értelmezői viszonyulását, a vonatkozó kritikai 

diskurzus alapos feldolgozását és az elméleti igénnyel végrehajtott szövegértelmezéseket, úgy 

vélem, hogy az értekezés tudományos eredményeivel nemcsak a János-evangélium képi 

világának megközelítéséhez, hanem az irodalmi jelenségek árnyaltabb megértéséhez is 

hozzájárul. 

 A disszertáció, véleményem szerint, olyan önálló tudományos munka, amely mind 

tartalmilag, mind formailag megfelel a doktori disszertáció követelményeinek. 

Mindezek alapján hangsúlyozom, hogy Horváth Imre doktori értekezése alapos és komoly 

tudományos értékkel bíró munka, amelynek megvitatását, nagyra értékelését és elfogadását 

javaslom. 

 A doktori értekezés nyilvános vitára bocsátását, és a jelölt számára a doktori fokozat 

megítélését ajánlom. 

 

 

Prof. Dr. Takács Gyula, nyilvános rendkívüli egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem, Hittudományi Kar 
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VI. Dr. Martos Levente Balázs opponensi véleménye 

 

 

Értékelés Horváth Imre „Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak” A János-

evangélium képteológiája mint a balthasari krisztológia alapja. Irodalomelméleti – 

egzegetikai megfontolások című doktori (PhD) értekezéséről (Pécs, 2013) 

 

 

A kezünkben tartott doktori értekezés az irodalomtudomány és teológia, az irodalomelmélet 

és a biblikus-dogmatikus teológia határterületén mozog. Témaválasztása, hogy a János-

evangélium képteológiáját Hans Urs von Balthasar gondolatvilágában elhelyezve 

irodalomelméleti és egzegetikai munkát végezzen, abból a külső, formai szempontból is 

jelentős, hogy összefüggést keres és talál a humán tudományok és a – közülük manapság 

gyakran kirekesztett – teológia között. A formai szempontok itt mindenesetre tényszerű 

jelentőséget nyernek, hiszen a kimondhatatlan kimondására tett erőfeszítés mintegy 

határhelyzete és próbaköve a valóság legkonkrétabb bemutatásának is. Az értekezés alapos 

elemzést kínál a János-evangélium passiótörténetének egyik részletéhez, illetve ebből az 

elemzésből meríti irodalomelméleti kiindulópontjait ahhoz a „szemlélődéshez”, amely az 

egész evangéliumra valamint Hans Urs von Balthasar iordalmi-esztétikai hangoltságú 

teológiájára irányul. 

Az értekezés bevezetője szerint alaptétele, hogy a „kereszt-esemény képi világa a 

teljes szövegre érvényes képalkotási tevékenység eredményeként szemlélhető” (9), a jánosi 

metaforákban, különösen is a kereszt képi megfogalmazásában egyetlen képre irányulnak a 

korábbi üdvtörténeti tapasztalatok, „és az implicit olvasó szemtanúként tekinthet az isteni és 

világi történetek színpadára (Jn 21,24)”. Az értekezés második meghatározó tétele, ahogy 

néhány oldallal később olvassuk (11), hogy a XX. század kiemelkedő svájci teológusa, Hans 

Urs von Balthasar éppen a keresztre feszítésről szóló jánosi elbeszélésre (Jn 19,16b-37) 

alapozhatta sajátos krisztológiai tanítását.  

Az értekezés e két tétel megalapozására és kifejtésére hat lépésben, hat fejezetben 

vállalkozik. Stílusa tárgyához igazodik, olykor inkább sejtet, mint állít, a képeket és 

állításokat viszonylag gyakran helyezi egymás mellé anélkül, hogy túlságos magyarázatot 

fűzne logikai kapcsolatukhoz. Ha a stílus másutt az ember, akkor itt a stílus maga az állítás: 

mivel „a teológiai fogalmak rendszere a szöveg képi síkja mögött húzódik” (9), többször 

olvasunk arról, „hogy a János által alkalmazott beszédmód figurális illetve ikonikus teológiát 

reprezentál”, mint arról, hogy János teológiája esetleg figurális vagy ikonikus volna.  

A hat fejezet közül tehát öt közvetve vagy közvetlenül János evangéliumának 

irodalomelméleti elemzésével, a befejező, hatodik pedig Hans Urs von Balthasar teológiai 

fejtegetéseivel foglalkozik. A szerző mindvégig a kapcsolódó nemzetközi irodalom alapos 

ismeretéről tesz tanúságot. Amit egyfelől sajnálattal kell megemlítenünk, hogy a vonatkozó 

magyar szakirodalom gyakorlatilag nem vagy alig létezik, azt másfelől újra az értekezés 

fontos pozitívumaként kell többszörösen kiemelnünk: hogy megközelítése, témaválasztása 

kétségkívül hiánypótló az evangéliumok hazai kutatástörténetében.  



21 

 

Az első két fejezet éppen a kutatástörténet alapvető irányait járja végig, azzal az 

egészségesen célratörő igyekezettel, hogy a keletkezéstörténet szinte kibogozhatatlan 

elemzéseitől az „evangélium képi világának felfedezése” felé vezesse és készítse olvasóját. 

Az értekezést végigolvasva majd az alkalmazott módszer állandó vonásának bizonyul a tény, 

hogy jelentősebb elméleti kérdéseket, mint itt az evangélium szerzősége, később a paroimia 

vagy a metafora fogalmának tisztázása, sohasem tárgyal a témában jelentőset alkotó ókori 

szerzők idézése nélkül. Míg itt az egyházatyák, amott gyakrabban Arisztotelész vagy 

valamely jelentősebb latin retorika szerzője válik értékes beszélgetőtárssá. A szerzőség 

kérdésének tárgyalása új értelmet nyer a „képiség” vizsgálatát előkészítve. A kérdés immár 

nem a tényleges apostoli eredetre irányul történelmi értelemben, a vonatkozó hagyományok 

inkább azt az értelmezéstörténeti következtetést alapozzák meg, hogy az evangélium szövegét 

korai időktől fogva egységes szerkesztői koncepció termékeként kezelték (15). „Az 

evangélium képi világának felfedezése” című 2. fejezet egyre dinamikusabb crescendo-ként 

jut el Adolf Jülicher kritikájától a többi között Culpepper, Zumstein és Zimmermann nevével 

fémjelezhető új és teljesebb látásmódig, amely immár nem „kusza és zavaros értelmezési 

lehetőségeket” fedez fel a negyedik evangéliumban, hanem az értekezés szerzőjével együtt 

inkább úgy tartja, hogy János olvasója a „metafora-hálók” feltárásával egy teljes „Krisztus-

mozaik” megalkotására válik képessé.  

Az értekezésben a kettős építkezés is meghatározó erejűnek bizonyul. Az első két 

fejezet egymást kiegészítő és folytató logikája után a 3. és 4., majd az 5. és 6. is egymásra 

épül. A dolgozat talán legfajsúlyosabb részlete a középső két fejezet, amelyek a kereszt-

esemény jánosi megfogalmazását, a Jn 19,16b-37 perikópát alapul véve dolgozzák ki vagy 

inkább szemléltetik azt a sajátos irodalomelméleti látásmódot (3. fejezet) és a megfelelő 

értelmező kategóriákat (4. fejezet), amellyel a szövegre tekintenek. Az olvasónak ugyan néhol 

sűrű szakzsargonnal kell megküzdenie, s a szerző főleg a struktúra és a narratológiai 

kiindulópontok tekintetében kevésbé látta szükségesnek a terminológia és a közvetlen 

referenciák felvonultatását. A többféle jelsor mozaikszerű kölcsönhatását alátámasztó 

megközelítésben kissé idegenül is hat a külön nem részletezett strukturális elrendezés (30-31), 

a „Jézus portrék egymást követő láncolatának” említése (31) pedig mintha azzal érvelne, amit 

majd a dolgozatban bizonyítani kíván. Valószínűleg a dolog természetéhez tartozik az is, 

hogy az intertextualitás szerepel már a narratológia részeként, majd külön témaként is, 

egyébként nagyon helyesen és meggyőzően, a negyedik evangélium mögött nemcsak egyes 

ószövetségi szöveghelyeket, hanem a szinoptikusokat is „intertextus”-ként feltételezve.  

Jól kidolgozott és az egész dolgozat szempontjából kiemelkedő jelentőségű a paroimia 

bemutatása, amely a Jn 16,24.29 szövegéből kiindulva fogalmilag és szerkezetileg is 

megközelíthetővé teszi a negyedik evangélium „képes” és „világos”, „szótériológiai 

eseményeket” és „húsvét utáni tapasztalatokat” „egy időben”, vagyis „ikonikus teológiával” 

megjelenítő (36) mivoltát. E sorok írójának kevésbé tűnik meggyőzőnek a „Paratextus, 

relecture, explicit kommentár” című alpont relecture-re vonatkozó példája, amely a Jn 19,19-

22 közbevetett epizódját a Jn 7. fejezet hátterében vizsgálja és értelmezi. Az irodalmi jelenség 

elemzése és felmutatása helyes és alapos, a szenvedéstörténet e szakasza azonban a közvetlen 

szövegösszefüggésben is több olyan értelmezési párhuzamot kínál, amelyek mindenképpen 

meghatározóbbnak tűnnek, mint a 7. fejezettel való meglehetősen áttételes érintkezés. Az 

értekezés ráadásul folytatódik, s az olvasó az ószövetségi intertextuális hálózatok közül is 
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éppen azokkal szembesül, amelyek az említett Jn 19,19-22 és a Jn 19,36-37 tágabb kánoni 

összefüggésrendszeréhez sorolhatóak, a királyi Messiás alakjával, az Ebed Jahve-dalokkal és 

az Emberfia-hagyománnyal. 

Megjegyezzük még, hogy a dolgozat készítője kezdettől végig együtt szerepelteti az 

eredeti görög és a szöveghű fordításban megadott magyar szöveget. Ez egyfelől komoly 

háttérmunkát igényelt, másfelől ismételt utalás lehet a nyelvi jelenségek által „közvetített 

közvetlenségre”. 

A 4. fejezet immár olyan irodalmi kategóriákat alkalmaz az evangélium szövegére, 

amelyek közvetlenebb teológiai értelmezés lehetőségét rejtik magukban. A „képi világ” 

összefoglaló megnevezésévé válik a metaforák, szimbólumok és a narratív képiség sajátos 

együttesének, amely a Jn 19,16b-37 perikópára jellemző. A metaforával kapcsolatban a szerző 

újra kissé egyedül hagyja olvasóját, aki csak lassan érti meg, hogy a Ricoeur-re támaszkodó 

elméleti alapvetés után „a zsidók királya” metaforikus kép vonatkozásait járja körül a 

szerzővel. Az összetett mondandó alkalmanként az idegen szavak már-már zavaró 

elszaporodását eredményezi (64). A szimbólumról szólva ugyanakkor a szerző nagyon is 

segítségére siet a hálás olvasónak: a másutt igen tág keretek között értelmezett szimbólum 

fogalmát Culpeppert követve elhatárolja a metaforától (64), illetve a perikópából vett példákat 

értelmezve további pontosításokkal él. A narratív képiség illetve narratív krisztológia 

valóságát fejtegetve az értekezés a jánosi elbeszélés „eseményszerűségének”, 

„cselekményszerűségének” tanúságtevő célzatosságát ismerteti. Az evangéliumi narrációban 

ácsolt „drámai színpadon” „dialogikus teológia” bomlik ki az olvasó előtt. Az értekezés 

szerzője korábban folytatott narratológiai kutatásaira, a narratív teológiával kapcsolatos 

reflexióira épít, nagyon helyesen. Az értekezés itt sem mentes egyfajta körkörös érveléstől, 

vissza-visszatérő, újra meg újra megfogalmazott igazságfeltárástól, s nem egészen értjük azt 

sem, miért csupán három szövegegységre (a sorsvetés, a lábszárcsontok megtörése, a 

lándzsaszúrás jelenete) terjeszti ki állításait. Az „anya – fiú; tanítvány – fiú” jelenet 

véleményünk szerint könnyen társítható volna a dialógussal élő ábrázolásmód 

megjelenítéséhez. A fejezet záró egysége az eddigi formai szempontokat váratlanul félretéve 

visszatér a szöveg egyik befejező megjegyzéséhez, és kiemeli a Jn 19,34 ószövetségi 

hagyományra épülő, teológiai (és éppen ezért nyilván irodalmi értelemben is vett) 

jelentőségét.  

Az 5. és a 6. fejezetben az értekezés szerzője immár gyümölcsét élvezi annak, amit 

addig ültetett és gondozott. Az előbbiben a módszertanilag is tisztázott irodalomelméleti 

megközelítést a kereszt-eseményt megjelenítő perikópából kiterjeszti az evangélium egészére, 

illetve annak meghatározó pontjaira. Utóbbiban pedig a XX. század egyik kiemelkedő 

teológusának, Hans Urs von Balthasarnak a gondolatrendszerére tekint a János-evangélium 

elemzésével előkészített perspektívából. Az 5. fejezet helyenként tovább mélyíti a történetileg 

is megalapozott reflexiót a képiség egyes formáinak megfelelő leírására, másutt pedig – 

jobbára kommentár nélkül vagy rövid értelmező kommentárral – felsorolja azokat a 

jellegzetes jánosi fordulatokat, amelyek az adott formához illenek. Balthasarról szólva a 

dolgozat immár a teológia területén mozog, mindazonáltal olyan térben, ahol a „pillantás” (a 

balthasari „Schau”), a nyelvi jelölők alkalmatlansága s ugyanakkor Istentől adott ontológiai 

alkalmassága, a drámaiság, az „ítélet” és a „kiüresedés” a jánosi képvilág tudatos reflexióján 

át az egész Újszövetségre jellemző módon épül sajátos teológiai látásmóddá. 
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Az értekezés befejező oldalait a korábbi fejezetek legfontosabb belátásainak 

megismétlése jellemzi. De micsoda ismétlés ez! Jobbára az evangélium mondatait olvassuk, 

immár azzal a teljesebb megértéssel, amelyre az értekezés segített, azzal a teljesebb 

pillantással, amelyre a kereszt-eseményt bemutató perikópa, az egész János-evangélium, a 

Balthasar életműve csúcsaként felfogható Mysterium Paschale – elemzés, az egész 

üdvösségtörténet, az Atya és a Fiú, az Isten és a világ kapcsolatának szemlélése segít minket. 

A megtett út váratlan fordulatai értelmet nyernek, és a beteljesedés képzetét keltik. 

 

Az értekezés messzire jut azon az úton, amelynek saját állítása szerint még „első lépése sem” 

lehet. Irodalomelméleti megközelítése követhető és igazolható keretet teremtett az 

evangélium képi világának feltárására, illetve elemzésének teológiai korrelátumait feltárva 

méltó megfogalmazását adta a teológiai nyelv alapkérdéseinek. Ha „Isten maga kéri, hogy 

elbeszéljék”, a Fiú volt az, aki legékesebben elbeszélte, s talán éppen János az, aki a Fiút 

legkifejezőbben elbeszélte. Az egyedül hiteles szeretet pedig ma is arra hív, hogy befogadjuk 

és továbbadjuk. 

A dolgozat kettős értelemben gazdagítja az irodalomelméleti reflexiót. Egyfelől, amint 

már említettük, hatékonyan mutatja meg, hogy a modern irodalomelméleti konstrukciók nem 

előzmény nélküliek, amint azt a paroimia vagy a metafora meghatározásában segítő történeti 

áttekintései szemléltetik. Másfelől a nemzetközi szakirodalom eredményeit felhasználva és 

továbbgondolva a szerző értékes és konkrét eligazítást ad főleg a narratív képiség 

jelenségének irodalomelméleti tanulmányozásához. A János-evangélium egyik legjellemzőbb 

aspektusa, hogy az evangélium olvasója-hallgatója egyfajta visszatérő elmélkedésként, 

körkörös mozgásként érzékeli. Ezt a jelenséget pedig, amint az értekezés feltárja, az 

irodalomelméleti megközelítés igen találóan mutatja be, mint olyan „szövegmodellt”, amely 

„igazi feladatát abban látja, hogy az üdvtörténeti dráma eseményét mint a reflexív 

újragondolások során letisztult hittartalmat mutassa fel”. Az is a dolgozat fontos belátásának 

és előre mutató alapállásának tűnik, hogy az irodalomelméleti megközelítés egyes 

szempontjait, mint a strukturális, narratológiai, intertextuális és szimbolikus elemzés 

lehetőségét egymással párhuzamosan kezeli és használja. 

Az értekezés természetesen kérdéseket is felvet, legyenek azok egyfelől dilettáns 

jellegűek, másfelől a vitatkozás helyett szándéka nélkül inkább valódi kiegészítést kérőek. A 

kereszt-esemény jánosi elbeszélésének egyik kétség kívül hangsúlyos pillanata a Jn 19,30, 

amely Jézus utolsó szavának, halálának, majd „a lélek (Lélek?) átadásának” elmondása. 

Vajon ennek az egyedülálló jánosi látásmódnak milyen értelmezését teszi lehetővé az 

evangélium itt leírt képalkotási folyamata? A másik kérdés pedig Balthasar híres „dicsőség”-

fogalmának és a János-evangélium dicsőség-teológiájának kapcsolatára irányul.  

 

A dolgozatot a magam részéről vitára alkalmasnak tartom, s készítőjét – amennyiben ez az 

állásfoglalás részemről egyáltalán szükséges – a doktori cím megítélésére méltónak találom. 

 

 

Dr. habil. Martos Levente Balázs főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola 
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VII. Válasz az opponensi véleményekre 

 

Hálás vagyok opponenseimnek, Takács Gyula professzor úrnak és Martos Levente Balázs 

tanár úrnak, hiszen kritikai észrevételeik mellett támogató javaslataikkal segítették munkámat, 

és megértő olvasóként léptek be az evangéliumi szöveggel kapcsolatban talán szokatlan 

témaválasztást sejtető dolgozat értelmezési terébe. 

 Az értekezés az irodalomtudomány és a bibliai szövegértelmezés határterületén tett 

kísérletként a János-evangélium képteológiáját Hans Urs von Balthasar gondolatvilágának 

meghatározó kiindulópontjaként szemléli. Az evangéliumi képekben, narratív mozzanatokban 

rejtőző reflexiók, poétikailag értelmezett tételek sajátos jánosi narratív kommunikációt, 

dialogikus teológiát reprezentálnak, mely alapján a kereszt eseménye – a balthasari teológia 

alapján – a dicsőség kinyilatkoztatásaként, „a messiási tett” epifániájaként jelenik meg. 

Örömömre szolgál, hogy bírálóim ezt a sajátos kísérletet az irodalomtudomány és az 

egzegetikai módszer alkalmazása terén is megfelelőnek, és – különösen a magyar nyelvű 

szakirodalmat figyelembe véve – újszerűnek tartják. 

 

 

Elsőként Takács Gyula észrevételeire igyekszem választ adni. 

 

Bírálóm az értekezésben rögzített tapasztalatokat mind az irodalomtudomány mind a teológiai 

reflexió számára fontos megállapításoknak tartja, hiányolja viszont a balthasari teológia és a 

jánosi szövegvilág kapcsolatának részletesebb kidolgozását. Professzor úr a dolgozat talán 

legalapvetőbb módszertani dilemmájára világít rá. 

 Az értekezés szövegének formálódása számos kérdéssel szembesített, melyek közül 

talán a legfontosabb az evangéliumi szöveg narratológiai, irodalomelméleti megközelítésének 

és a teológiai reflexió viszonyának problematikája. Nevezetesen: Milyen módon és főként 

milyen mélységben jelenhet meg az értekezés egészében a jánosi szöveg teológiai tanításának 

kérdésköre? Melyek azok a meghatározó jelsorok, melyeknek vizsgálata teológiai alapvetések 

kimondását követeli meg? Milyen megfontolások alapján tekinthetünk bizonyos jánosi 

metaforákat elsődlegesen irodalmi (és nem kifejezetten teológiai) jelentőséggel bíró 

szövegelemeknek? 

Az értekezés irodalomelméleti kiindulópontjai alapján kétségkívül nagyobb súly képvisel a 

szövegvilág, az evangéliumi artikuláció formuláinak megközelítése. 

A 3. fejezetben mindezt a narratológiai – hermeneutikai orientáció, a παροιμία mint 

beszédmód illetve az intertextuális összefüggések vizsgálata jelzi (47-86. oldal). A 4 – 5. 

fejezet a szenvedéstörténet szövegvilágában meghatározó képformák összegzése nyomán jut 

el a teljes szövegre érvényes képteológiai formák, a metafora, a tituláris képiség, a klaszter, 

illetve a képvariációk, képhálók szemléléséig (87-113., illetve 119-151. oldal). Az értekezés 

így elsődlegesen a narratológiai, a metafora- és szimbólumértelmezés lehetőségét felmutatva 

igyekszik Hans Urs von Balthasar esztétikai kiindulópontú szemlélődését, teológiai 

gondolkodását megközelíteni. A jánosi szövegvilág képiségének és a balthasari teológia 

komplexitásának mélyebb értelmezése valóban számos új lehetőséget kínál, a dolgozat valódi 
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célját mérlegelve ugyanakkor igen gyakran kénytelen voltam háttérbe szorítani a további 

kutatási irányvonalakat kijelölő kérdéseket, és csupán a balthasari krisztológiai, szótériológiai 

képek vizsgálatára vállalkoztam. Ez az irányultság egyébként a Mysterium paschale 

teológiáját valamint a balthasari trilógia központi részét (a Die Personen in Christus valamint 

a Die Handlung kötetek világát) is jellemzi. A dolgozat elsődlegesen e kötetek fényében, és a 

befejező fejezetben valóban olykor kiegészítésre szoruló értelmező kommentárral fordul az 

evangéliumi képiség világa felé. 

 Az evangélium beszédmódját értelmező fejezet következtetéseivel kapcsolatban 

professzor úr megjegyzi, hogy a „húsvét előtti és utáni pozíció” a biblikus szakirodalom 

ismert, „már-már sztereotippé vált, […] ám épp az irodalomelméleti és a hermeneutikai 

megfontolások által túlhaladott szemlélet. A történelemkritikai jellegű gondolkodás- és 

megfogalmazásmód helyére a realitással való közvetlen kapcsolat lehetősége kerülhet a 

lingvisztikai megfontolások révén.” 

Az értekezés János által képviselt igen jellegzetes beszédmód fényében utal a παροιμία 

fogalmához köthető hermeneutikai kiindulópontra. Az evangélista a Jézus által alkalmazott 

beszédmódra vonatkozóan nem a szinoptikus hagyományban általános παραβολή kifejezést 

alkalmazza, és a szövegben az ókori retorika olyan ismert kifejezései sem találhatók meg, 

mint a metafora (μεταφορά), az allegória (άλληγορία) vagy a szimbólum (σύμβολον), melyek 

a jánosi szövegegységek későbbi értelmezése során meghatározó szerepet kaptak. A szerző 

igen sajátos terminológiai utalással, elsősorban a παροιμία illetve a σημεĩον kifejezések 

tudatos alkalmazásával teszi egyértelművé, hogy az evangélium milyen módon értelmezi a 

képek szerepét. 

A dolgozat a jánosi szöveghagyomány beszédmódjának vizsgálata során jutott a παροιμία- 

illetve παρρησία-logionok közti – a Jn 16,25, 29. versekben érzékelhető – kontraszt teológiai 

jelentőségének felismerésére. Szövegvizsgálatunk (elsősorban 61-65. oldal) azt bizonyította, 

hogy az evangéliumi szerző tudatosan utal a képekben elmondott valóságtartalom (παροιμία) 

és a feltámadás fényében értelmezhető igehirdetés (παρρησία) artikulációja közti lényeges 

összefüggésre. 

Úgy érzem, az értekezés 3. fejezetében részletesen kifejtett érvek meggyőzően bizonyítják, 

hogy a szerző szóhasználata igen erőteljes módon tükrözi az eseményszerűség és az epifánia 

„egyidejűségét”, mely – a kétségkívül gyakran idézett – „húsvét előtti és utáni pozíció” 

feszültségére, ugyanakkor a szövegben megnyilvánuló ikonikus teológiai szemléletmódra is 

rámutat. Megjegyezhetjük továbbá, hogy a παροιμία (az ókori források alapján igazolható) 

jelentése és jellegzetes funkciója a búcsúbeszéd szövege (a 16. fejezet 25. és 29. versei) 

alapján érzékeltethető. A kifejezés módhatározóként való használata, az időbeli dimenzió 

megjelölése, a mondatokban kijelölt ὑμῖν névmás, és főként a παρρησία szóra utaló kontraszt 

azt bizonyítja, hogy az evangéliumi szerző a παροιμία fogalmát a Jézus alakját felmutató 

figurális beszédmódként alkalmazza. 

 Professzor úr utal arra, hogy az 1. fejezet „meglehetősen rövid, és rövidsége folytán 

nem minden részletre kiterjedő összefoglalást ad a János-evangélium introdukciós 

kérdéseiről”. 

Valóban érzékelhető, hogy az értekezés egyes fejezetei eltérő mélységben és főleg 

terjedelemben közelítenek meg egy-egy kérdéskört, és ez az aránytalanság olykor 

indokolatlan hangsúlyeltolódásokhoz vezet. A meglehetősen hosszú, a módszertani 
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kiindulópontokat rögzítő bevezetés (9-20. oldal) után valóban rövid, hat oldal terjedelmű 

fejezet igyekszik áttekintést nyújtani az evangélium kialakulásának kérdéséről. A szerzőség 

kérdését valamint az evangéliumi szöveg szerkezeti összefüggéseit megközelítő fejezet most 

is az értekezés – úgy vélem – kötelező, ám a cél szempontjából nem feltétlenül legfontosabb 

részeként áll előttem. Az introdukció a szöveg szerkezeti, stilisztikai összefüggéseit, teológiai 

szemléletét – olykor valóban csupán vázlatosan – a jánosi képi világ szövegszervező erejének 

fényében szemléli, és elsősorban a mértékadó szakirodalmi utalásokra épít. Bírálóm 

észrevételével egyetértve, úgy vélem, az 1. fejezet kiegészítése, a problema Johannaenum 

esetleges részletesebb szövegkritikai áttekintése mindenképpen indokolt. 

  

Ismételten köszönöm professzor úrnak, hogy az értekezést olyan munkának tartja, melyben 

egyfajta sajátos irodalomértői pozíció, a képteológiai értelmezés lehetőségét előtérbe helyező, 

ám a klasszikus egzegézis módszerét mindvégig tiszteletben tartó értelmezői magatartás 

tükröződik. 

 

 

A továbbiakban Martos Levente Balázs tanár úr bírálatára próbálok reflektálni. 

 

Bírálóm az értekezés eredményeként említi a narratív képiség jelenségének irodalomelméleti 

tanulmányozásához nyújtott, a szakirodalom eredményeit felhasználó, továbbépítő összegzést. 

 A dolgozat valóban egyfajta kísérlet arra, hogy az üdvtörténeti dráma eseményét mint 

a reflexív újragondolások során letisztult hittartalmat felmutató szöveget értelmezze. Az 

irodalomelméleti megközelítés egyes szempontjai, a strukturális, narratológiai, intertextuális 

és szimbolikus elemzés lehetőségei – amint arra tanár úr rámutat – az értelmezés során 

egymást kiegészítő elemekként jelentkeznek. E módszertani kiindulópont magyarázhatja a 

szöveg strukturális összefüggéseit megközelítő fejezetegység szerepeltetését, melyet bírálóm 

„a többféle jelsor mozaikszerű kölcsönhatását alátámasztó megközelítésben kissé idegenül 

ható résznek” tart. 

Az evangéliumi szöveg szerkezeti összefüggéseit megközelítő részben valóban indokolatlanul 

szerepel a „Jézus portrék egymást követő láncolatának” említése, mint kiindulópont, mely a 

dolgozat első részében nem tartalmazza a további fejezetekben kifejtett érveket. Magam is 

úgy látom, hogy az értekezés átdolgozott változatában a képteológiai tapasztalatok összegzése 

utalhatna a jelsorok a szövegstruktúrát is meghatározó erejére. 

 Bírálóm nem tartja meggyőzőnek a „Paratextus, relecture, explicit kommentár” című 

alpont relecture-re vonatkozó példáját, amely a Jn 19,19-22 közbevetett epizódját a Jn 7. 

fejezet hátterében vizsgálja és értelmezi.  

A jánosi szövegben rögzített szenvedéstörténet a poétikai eszközök gazdagsága mellett a 

nyelvi artikuláció sajátos jellegét reprezentálja. Az értelmezés során az explikatív recepció 

illetve a tematikus beszédmódváltás jelenségére fordítottam nagyobb figyelmet, mivel úgy 

gondoltam, ez a megfigyelés valóban újszerű, és irodalomelméleti szempontból további 

kutatási lehetőségek felé mutat. A jánosi explikatív szövegalkotási eljárás során az egészen 

finom utalások a referenciaszöveg meghatározott részeit világítják meg illetve magyarázzák, 

miközben annak teológiai jellegét helyezik előtérbe. A beszédmódváltás során ugyanakkor az 

alapszöveg teológiai tartalma új kontextusban, eltérő perspektívát tükröző beszédmódban 
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bomlik ki. E két – véleményem szerint igen érdekes – szövegalkotási eljárás jellegzetes 

példájaként szemlélhetjük a Pilátus és a főpapok párbeszédét összefoglaló szövegszakaszt (Jn 

19,19 – 22). A 19,16b verssel kezdődő eseménysor a 19. versben megszakad, és a szerző – a 

drámaiság valamint a kétértelmű kifejezés sőt az irónia eszközét alkalmazva – egyfajta 

beszédmódváltást reprezentálva összegzi a narratíva teológiai üzenetét. A szerző a – 

szenvedéstörténet narratívájában gyakran alkalmazott – dramatikus dialógus közbeiktatásával 

a keresztáldozat eseményét a királyi messiás eszméjét jelző titulussal kapcsolja össze, így az 

explikatív recepcióként szemlélhető szövegelem az evangélium tanításának mélyebb 

megértéséhez nyújt lehetőséget. 

Az evangéliumi szerző a dialógus eszközével a „Názáreti Jézus” és „a zsidók királya” tituláris 

jelentésére vonatkoztatható jelsorokat a 7. fejezet referenciaszövegként szemlélhető 

egységének összefüggésébe helyezi, miközben a párbeszéd szereplőit (Pilátust és a főpapokat) 

a Jézus személyével kapcsolatos dilemmák értelmezőiként pozícionálja. Az ironikus tónust és 

a félreérthető nyelvi formulákat alkalmazó párbeszéd – Bultmann kiindulópontja nyomán – az 

„isteni” világára utaló, s csupán első pillantásra „földi” dolgokra vonatkozó kijelentések 

drámai kontrasztját reprezentálja. 

A János-evangélium 7. fejezete a 25. verstől kezdődő szövegrészben – a dialógus 

alkalmazásával – Jézus tanítói, prófétai, messiási címét helyezi előtérbe. 

A teológiai tanítás keretét a templomban tanító Jézus és a hallgatóság párbeszéde alkotja, 

melynek kiindulópontja a Messiás származásával kapcsolatos vita. Az evangélium szövege 

egyértelműen utal a korabeli zsidóság messiásvárásával kapcsolatos dilemmákra, a 

születésének helyével, nyilvános működésével illetve prófétai rangjával kapcsolatos 

kérdésekre. 

 

„Róla tudjuk honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való. […] Hát 

jöhet a Messiás Galileából? Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie.” 

(Jn 7,27, 41-42) 

 

„Hát több csodajelet visz végbe, ha eljön, a Messiás, mint amennyit ez végbevitt?” (Jn 7,31). 

 

Ezen érvek alapján úgy érzem, a szövegben rejtőző gazdag jelsorok a 7. fejezet utalásait 

lényeges teológiai tanításként értelmezik. Tanár úr megjegyzésével egyetértve természetesen 

szeretném hangsúlyozni, hogy a szenvedéstörténet emellett több olyan értelmezési 

párhuzamot kínál, amely a tágabb kánoni összefüggésrendszer illetve az ószövetségi 

szöveghagyomány fényében igen lényeges tanítást képvisel, s amelynek részletesebb 

értelmezését az értekezés ebben a formában (és terjedelemben) nem tartalmazza (a királyi 

Messiás alakja, az Ebed Jahve-dalok, illetve az Emberfia-hagyomány). 

 Az evangéliumi szöveg képi – gondolati gazdagsága, a további kutatási lehetőségek 

szerteágazó jellege számomra valójában csupán az értekezés formálódásának hosszú 

szakaszában vált egyértelművé. Martos tanár úr az értekezés egyik kétségtelen hiányosságára 

utal, amikor megkérdezi, a narratív krisztológiai elemek vizsgálata miért csupán három 

szövegegységre terjeszti ki állításait. Bár a narratív mozzanatok értelmezése – úgy hiszem – 

egyértelmű módszertani alapvetéseket rögzít, elfogadom, hogy a sorsvetés, a lábszárcsontok 

megtörése valamint a lándzsaszúrás jelenete mellett az „anya – fiú, tanítvány – fiú” drámai 
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mozzanata lényeges képi – teológiai tanítás reprezentációja, és egyértelműen fontos szerepet 

játszik a jánosi teológia komplex világában. 

 

Befejezésként tanár úr kérdéseivel kapcsolatban összegezném (az értekezésben részben 

kifejtett) gondolataimat. 

 A kereszt-esemény jánosi elbeszélésének egyik kétség kívül hangsúlyos pillanata a Jn 

19,30, amely Jézus utolsó szavának, halálának, majd „a lélek átadásának” elmondása.  

Az evangélium teológiai tanítását hangsúlyos módon reprezentáló „küldött” Krisztus-kép – 

meglátásom szerint – jellegzetes alakszerű metaforahálóként valamint szentháromságtani 

teológiai reflexiót rögzítő jelként értelmezhető. A küldetés fogalmának érzékeltetésére a 

szöveg két különböző, szinonimaként értelmezett igét (πέμπειν, illetve άποστέλλειν) használ, 

a jánosi artikuláció jelentésmezőit figyelembe véve ugyanakkor a küldetés fogalmát leíró 

kifejezés a Jézus eljövetelére illetve visszatérésére (ἔρχομαι; ἐξέρχομαι) utaló jelzést is 

magában foglalja. A küldött fogalmát jelző tartalmi részaspektusok (az evangélium nagy 

krisztológiai fogalmaihoz hasonlóan) nem szerveződnek egy meghatározott, a küldetés 

teológiai reflexióit összegző beszédhez, hanem különböző szöveghelyeken bukkannak fel, ám 

a befogadó pillantása nyomán „mozaikszerű összképpé” szerveződnek.  

A balthasari – krisztológia és trinitológia elválaszthatatalan egységét hirdető – gondolkodás 

alapján a Fiú küldetése az Atya felé forduló örök szeretet kifejezése, mely sajátos módon, 

legteljesebb formában a kereszten, az Atyától való elhagyottság állapotában valósul meg. 

A Szentháromság belső életében meglevő relációkon belül történik meg, hogy a Fiú 

szeretetből szabadon magára vett realitása, mellyel a világ bűnét hordozza, az Atya – szintén 

szeretetből fakadó – elutasításába ütközik. A Fiú örök, Atyától jövő, Atya felé irányuló 

egzisztenciájába (καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, Jn 1,1) betör a bűn, s ezt az Atya felé tartó 

realitást a maga teljességében el kell ítélni, vissza kell utasítani. Az Atya és a Fiú közti örök 

kapcsolat a bűn miatt olyan jelenlétet vesz fel, amely a Fiú számára a legteljesebb intenzitású 

ítéletet és elutasítást fejez ki. Ez az Atya és a Fiú között megvalósuló szeretet – távollét a 

Szentlélek által – egy valódi, a dráma kiteljesedését biztosító világban mehet végbe. A 

Szentlélek személye így nem csupán az Atya és a Fiú örök és teljes szeretetének formája, 

hanem – Balthasar szavaival – a Fiú „bűnösökkel vállalt szolidaritásának üdvtörténeti formája 

is”. 

János evangéliuma a kereszt eseményében a Fiút állítja elénk, aki utolsó lélegzetével az Atya 

kezébe ajánlotta lelkét. A megváltás drámájában ez egyrészt Jézus emberi lelkének kilehelését 

jelzi, másrészt arra a szentháromságos eseményre utal, melynek során a Fiú a Szentlelket az 

Atya kezébe adja.  

 Meglátásom szerint a negyedik evangélium képhasználata a teljes szövegre érvényes 

dicsőség-teológia igen lényeges összetevője. A megdicsőülés és egyben az Atya doxájának 

kinyilatkoztatása a kereszt teljes elhagyatottságának állapotában, a szolgai alak 

legszélsőségesebb formájában valósul meg. A Jézus életútjáról tudósító narratív egység a 

„leszállás az Atyától – visszatérés az Atyához“ teológiai keret nyomán bontakozik ki, 

melyben a meghatározó szerepet játszó tér – illetve idődimenzió felé mutató metaforák a 

megtestesült Fiú preegzisztens létét és a küldetés szótériológiai mélységét hangsúlyozzák.  
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„Ez az »óra«, minthogy Isten a maga szerető igazságosságában megdicsőíti önmagát vagy »nevét«, mégpedig az 

ítéletét megtestesítő Fiúban, s ezzel a Fiút önnön megdicsőülésének látható formájává teszi.” 

 

A Balthasar által kiemelt „óra” fogalma – a jánosi szövegben a prolepszisz formájában 

megjelenő ἡ ὥρα kifejezés utalásait felhasználva – a kereszt órájára vonatkozó jelzésként, az 

Emberfia és az Atya megdicsőülésének kinyilvánításaként értelmezhető („Elérkezett az óra, 

amikor megdicsőül az Emberfia.” ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. „[…] 

De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἧλθον 

εἰς τὴν ὥραν ταύτην. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα.; Jn 12,23, 27-28). 

Rudolf Bultmann szóhasználatát követve a δόξα a kereszt titkában lepleződik le, melynek 

során az Atyát „az Atyaként ismerik el és mondják ki.” 

 

Befejezésként ismételten szeretném megköszönni bírálóimnak, hogy nyitottak voltak az 

együttgondolkodásra. Őszintén bízom benne, hogy a narratológiai, képelméleti szemlélődés, a 

bibliai egzegézis és a teológiai reflexió általam vázolt (és csupán az első lehetséges lépéseket 

kijelölő) kísérlete a tradicionális megközelítésmódok mellett új kontextusok kijelölését 

eredményezheti.  
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